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Hva skal vi lære?
Kunst og håndverk har, på godt og vondt, endret og utfoldet seg 
gjennom årene og de mange ulike læreplanene opp gjennom 
historien. Innholdet i faget har endret seg i takt med samfunnet, 
og der man tidligere omtalte faget som et nyttefag, med tanke på 
produksjon og reparasjon av bruksgjenstander, snakker man nå 
om teknologiske og digitale verktøy og virkemidler. 

Man skal ikke neglisjere det gamle men skal heller ikke ignorere 
det nye. Som Bente Jelsa sier i sitt intervju så ser man at elever 
som starter på praktiske utdanningsløp på Vågen VGS har med 
seg et annerledes knippe med ferdigheter nå enn tidligere, det 
skorter kanskje på tradisjonshåndverk men det er til gjengjeld 
mange nye ferdigheter som elevene har med seg. Det er kanskje 
nettopp dette paradokset vi som faglærere står ovenfor nå, 
spesielt med tanke på hvordan vi utdanner neste generasjon 
med faglærere. Skal man holde fast ved de tradisjonsrike hånd-
verkene eller skal man prioritere «nyere» fagemner som digitalt 
arbeid og Skaperverksted? Det er ikke et enkelt spørsmål og 
heller ikke et enkelt svar. 

Faglærere som en viktig del av styrkingen av faget. 
Den viktigste delen av styrkingen av K&H er dyktige og kompe-
tente faglærere som er engasjerte og begeistrede for eget fag. 
Termen «fagidiot» er her passende, men kanskje uoppnåelig for 
mange. Et fag som er preget av nedprioriteringer, økonomiske 
nedskjæringer og ugunstige rammefaktorer kan ta knekken på 
den mest engasjerte av oss. Fagets innhold og relevans er stadig 
et diskusjonstema, spesielt med tanke på de nye læreplanene 
som er på trappene, men at det er behov for lærere med høy 
faglig kompetanse er det ingen tvil om.

Den nye femårige faglærerutdanningen som trer i kraft fra 
høsten 2020 ved to av universitetene i Norge er et viktig steg i 
riktig retning. Denne utdanningen gir lektorkompetanse i kunst 
og håndverk og skaper et rom for en viktig utdanning der man 
sørger for en høyere faglig kompetanse hos faglærere. Etter 
innføringen av lektorutdanning i andre fag er det viktig at kunst 
og håndverk også tar del i denne utviklingen for at vårt fag ikke 
skal bli et annenrangs fag. Den nye utdanningen åpner også for å 
innlemme et andre undervisningsfag i tillegg til det praktiske og 
estetiske hovedfaget noe som vil gjøre lærerne mer attraktive for 
skoleledere. En faglærer i kunst og håndverk vil i en skolesam-
menheng være lettere å prioritere hvis den har ett undervisn-
ingsfag til. Om det bør være nødvendig med en slik ordning for å 
prioritere faglærere i kunst og håndverk kan man stille spørsmål 
ved, men i realiteten er det et steg fremover. 

Men gode faglærere er også viktig utover fagets rammer. I 
artikkelen Linoleumsnitt om bærkraft - på Stortinget kan vi lese 
om hvordan en oppgave om linoleumsnitt endte med en tur til 
Stortinget på selveste FN-dagen i fjor høst. Simon Nicolas James-
Eide forteller om hvordan han starter enhver oppgave med å 
stille seg spørsmålet hvorfor. Prosjektet resulterte i en plakat om 
bærekraft og stolte elever viste frem arbeidet sitt for politikere 
på Stortinget. 

Tanken om å stille seg spørsmålet hvorfor kan også med fordel 
bli brukt i andre kontekster enn bare i en kunst- og håndverks-
time. Hvorfor bør skoleledere ansette faglærere? - for å øke 
kvaliteten på undervisningen. Hvorfor bør faglærere få en god 
utdanning med høy kompetanse? - for å gi våre elever den beste 
utdanningen de kan få. Hvorfor ta etterutdanning om skaperverk-
sted? - fordi det er en viktig del av den teknologiske fremtiden. 
Hvorfor lære seg å veve skjerf? - fordi det er en viktig del av vårt 
tradisjonshåndverk. Hvorfor bør du lese dette bladet? - fordi det 
er interessant og faglig givende.

God lesing!

Jorid Vittersø

Elevarbeid fra 8. trinn ved Bråtejordet skole på Strømmen i Akershus. Les 
om hvordan faglærerne Eva Ihlen og Karin Arnesen ved Bråtejordet skole 
forbereder praksisstudenter på yrket som lærer i kunst og håndverk i 
artikkelen  Klasseledelse på verksted

Bokanmeldelse ved Oleiv Lene Åstasund Iversen 
og Else Margrethe Lefdal
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